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Referat tif bestyrelsesmOde den 24.05.2Ot7

18.30 til 19.30 med ansat, elever og ledere

i.9i30 til ca. 21.00 med leder
Ca. 21.00

til 22.00 kun bestyrelse

Deltagere:Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (nastformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.),
Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Jannie Boesen Prier (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen
(bestyrelsesmedl.), Anja Kaitum (Konst. skoleleder), Winnie Hansen (skolesekreter),
Lene Selling
(lererrepresentant og TR),'Elevrddsformand- og nestformand (Mads og Kira)

Fraverende: Elevrddet (sidste skoledag), susanne Rasmussen, Jannie prier.
Referent: Winnie Hansen (skolesekreter)
MOde 1: 18.30

til 19.30 med ansatte, elev og leder

Godkendelse af referat og

dagsorden:

1. Orientering fra elevrAdet
(max 10 min.)

Godkendt,

Ingenting.

2. Orientering fra
Formanden ( max 15 min,)

.
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Forsikringsselskabet AIG
Se vedheftede bilag.

- Danmarks private Skoler

Vi skal tage stilling tit det,
Vi har ikke brugt deres tilbud tidligere, men vi er forsikret i
TopDanmark.
Winnie sender policen, vi har i TopDanmark vedr,
bestyrelse og ledelse rundt til bestyrelsen. sette parameter
op mellem de to forsikringsselskaber.
Krav om overordnet beslutning om regler iforhold til Frihed og Folkestyre- ivores undervisning
Arsplanerne skal afspejle frihed og folkestyre.
Vi skal kunne bevise det.
Bestyrelsen beder Anja om at det fremadrettet bliver
tilgodeset i 6rsplanerne.
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Henvendelse fra menighedsradet omkring trafikgener
pA P-pladsen pa Mollevej
Se vedheftede bilag.
De har inviteret skolens ledelse og bestyrelse til et
dialogmode den 1. juni 2017 kl. 18.30 i konfirmationsstuen.
Har meddelt at skolens ledelse ikke deltager.
Har orienteret om, at vi lukker hullet nede i hakken, sA
foreldre og elever skal gA udenom.
Inden sommerferien laves der en hoflig skrivelse ud til
foreldrene om, hvordan vi skal behandle skolens naboer.
Kirken skriver til skolens kontor, nAr der er kirkelige
handlinger, si vi kan informere foraldre m.m. om, at de
skal vere opmerksomme pdr ikke at sperre omkring
kirkens arealer.
Jacob hAber hele bestyrelsen vil deltage,

Foraldrekredsmsde.
Den 29. maj 2017.
Personalet md gerne deltage, som gast.
Revisionen kommer og fremlagger regnskab.
Tilsynet kommer ikke,
Mette har lavet en pr@sentation, som bliver fremvist pA
foreldrekredsmodet.
Droftelse af opstart af ny skoleleder.
Mette starter tirsdag den 06. juni 2017. Alle modes kl. 7 .15
til morgenmad pA lererverelset.
Hun bliver presenteret til fallessamling kl. 9,55 for
eleverne.
Anja setter Mette ind itingene.
Orientering fra bank.
Jacob har veret til genforhandling af vores aftale. Ligger nu
til afklaring inde pA hovedkontoret.
Fortsetter med de samme betingelser som sidste 6r.
Tid for snarlig afholdelse af trivselsunderssgelse
blandt elever.
Vi skal have lavet en trivselsundersogelse i starten af
kommende skoleAr.
Klassetrivsel,dk foresldr Lene, Der er ogs6 en som hedder
Termometret. Lene undersoger i personalegruppen om der
er nogen som har noget erfaring. Laver det i det nye
skole6r.
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Det skal handle om trivsel og deres fysiske rammer.
Evt.
Vennerne @nsker at nedlegger sig selv. De har ikke tid og
krefter til det,flvis der ikke er nogen som vil kore det
videre, vil det blive nedlagt. Det vil vere rigtig ergerligt ift.
mange ting, De vil gerne hjelpe nye i gang, med atkare
det videre. Bestyrelsen syntes det vil v@re rigtig argerligt,
sa de vil prove at se om de kan finde nogen til at kore det
videre.

3. Orientering fra

Drsftelse af fagfordeling.
Anja gennemgik skemaet.
@nsker at 8. kl. stiger med 1 lektion neste skoleAr,

Skolelederen ( max 30 min.)

@nsker at kommende 5. kl. fAr en ekstra dansktime og 1
matematiktime - i forste omgang i farste halve Ar. For at
lofte det faglige niveau.
Lektiecaf6en: 1 time for indskolingen (0- 6, kl.)(Jeanet) og 1
time for udskolingen (7. - 9.) (Anja og Thomas Krejdal). Der
skal gores en indsats for at eleverne benytter tilbudet,
Fordelen er at det er elevernes kendte lerere som vil v@re
der, Der vil blive dakket bredt i lektiecaf6en for
udskolingen.
Hjemkundskab for 6. kl. Bestyrelsen onsker at vi bibeholder
Bo Zangenberg, Dog er de lidt irriteret over at der er s6
mange aflysninger, sA hjemkundskab skal evt. rykkes til
efterArsperioden.

Vivi onsker at tage 6 timers matematik i 1, klasse og resten
af sit skema i 0. kl. Vivi bliver udgiftsneutral. Tor tager nogle
timer i 0. kl, for at lere dem at kende. Og Laila tager nogle
Fri for mobberitimer i 0. kl.
Lene og Anja laver et skriv p6 det.
Evt.
4. Orientering fra SFO ( max
10 minutter)

5. Orientering fra
rbejde rre p rasenta nt
(max 15 min.)
Med

a
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Evt.

Orientering fra medarbejderne: Medarbejderne vil gerne have
endnu tattere samarbejde med bestyrelsen. Det aftales at
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bestyrelsen g ive r meda rbej derrep rese nta nte n
"arbejdsopgaver" med tilbage i medarbejdergruppen.
Der er et onske om valgfag, iser i udskolingen. Dette bakker
bestyrelsen op om. l-s gar tilbage og sporger ind til forslag ang,
dette. Herunder muligheden for indgaelse af samarbejdsaftale
med ungdomsskolen,
Larerne snsker bestyrersens inpuvdiarog tir nye "tirtag" i det
kommende skolear. Gerne inden sommerferien, af hensyn til
skoleArets planlegning.

6. Evt. resten af tiden (max
15 min.)
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Underskrift pA godkendelse af referat fra
bestyrelsesmode den 24. maj 2O1-7=

Kirkevej
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